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54) Werkwijze voor het notificeren aan gebruikers en inrichting daarvan

© De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het notificeren aan gebruikers door een computerserver 
omvattend: het ontvangen van invoer van een eerste gebruiker die een identiteit aangeeft van een eerst object 
waarin de eerste gebruiker belangstelling heeft, waarbij de eerste gebruiker zich al bewust is van het bestaan van 
het eerste object;
het ontvangen van invoer van een tweede gebruiker die een identiteit aangeeft van een tweede object waarin de 
tweede gebruiker belangstelling heeft, waarbij de tweede gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het 
tweede object; het bepalen of de identiteit van het eerste object overeenkomt met een identiteit van een object dat 
bezeten is door de tweede gebruiker; het bepalen of de identiteit van het tweede object overeenkomt met een 
identiteit van een object dat bezeten is door de eerste gebruiker; als er in beide bepalingsstappen een 
overeenkomst voorkomt, het notificeren aan de eerste gebruiker en de tweede gebruiker dat er een overeenkomst 
is opgetreden; vervolgens het veranderen van een status van het eerste object en het tweede object waardoor het 
eerste object en het tweede object niet meer vindbaar zijn door een andere gebruiker.
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Dit octrooi is verleend ongeacht het bijgevoegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de techniek en 
schriftelijke opinie. Het octrooischrift komt overeen met de oorspronkelijk ingediende stukken.



Werkwijze voor het notificeren aan gebruikers en inrichting daarvan

TECHNISCH VAKGEBIED

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het notificeren aan gebruikers.

5

STAND VAN DE TECHNIEK

Een bekende werkwijze van het notificeren aan gebruikers door een server is het 

verzenden van een ernailbericht via internet. De gebruikers worden op de hoogte 

gehouden van een status door het ernailbericht. De bekende werkwijze heeft echter net 

10 probleem dat liet notificeren niet efficiënt is waardoor niet de juiste status wordt 

gegeven aan de gebruikers. Het is daarom wenselijk om een werkwijze te verschaffen 

dat efficiënt is en de juiste status kan geven.

KORTE BESCHRIJVING VAN DE UITVINDING

15 Volgens een eerste aspect van de uitvinding wordt verschaft een werkwijze voor het 

notificeren aan gebruikers door een compulerserver omvattend: hei ontvangen van 

invoer van een eerste gebruiker die een identiteit aangeefl van een eerst object waarin 

de eerste gebruiker belangstelling heeft, waarbij de eerste gebruiker zich al bewust is 

van het bestaan van het eerste object; liet, ontvangen van invoer van een tweede 

20 gebruiker die een identiteit aangeeft van een tweede object waarin de tweede gebruiker 

belangstelling heeft, waarbij de tweede gebruiker zich al bewust is van het bestaan van 

het tweede object; het bepalen of do identiteit van het eerste object overeenkomt met 

een identiteit van een object dat bezeten is door de tweede gebruiker; hef bepalen of de 

identiteit van het tweede object overeenkomt met een identiteit van een object dat 

25 bezeten is door de eerste gebruiker; als er in beide bepalingsstappen een overeenkomst 

voorkomt, het notificeren aan de eerste gebruiker en de tweede gebruiker dat er een 

overeenkomst is opgetreden; vervolgens hei veranderen van een status van het eerste 

object en het tweede object waardoor het eerste object en het tweede object niet meer 

vindbaar zijn door een andere gebruiker.

30 Een voordeel van deze werkwijze is dat het eerste object en het tweede object niet

meer worden weergegeven in roulatie. Hierdoor kunnen deze objecten niet per ongeluk 

gekoppeld worden aan andere gebruikers. Zo kan het notificeren aan gebruikers 

efficiënter worden en kan de juiste status van de beschikbaarheid van de objecten 
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worden gegeven. Bovendien zorgt deze werkwijze voor een efficiënter gebruik van het 

datan e t we r&.

In een uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder het ontvangen van een type 

van het object dat bezeten is door de eerste gebruiker, en een locatie van de eerste 

5 gebruiker vanuit de eerste gebruiker; het ontvangen van een type van het object dat 

bezeten is door de tweede gebruiker, en een locatie van de tweede gebruiker vanuit de 

tweede gebruiker;

het opslaan en categoriseren van het type van de objecten en de locatie van de beide 

gebruikers; waarbij de eerste gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het eerste 

10 object omvat: het ontvangen van een zoekopdracht van de eerste gebruiker, waarbij de 

zoekopdracht omvat een type van een te zoeken object on een reikwijdte ten opzicht 

van de locatie van de eerste gebruiker binnen welke reikwijdte een gebruiker van het te 

zoeken object zich bevindt; hei bepalen van objecten die overeenkomen met de 

zoekopdracht gebaseerd op een type van de objecten en een locatie van gebruikers van 

15 de objecten; het weergeven van de objecten omvattend het eerste object aan de eerste 

gebruiker; waarbij de tweede gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het 

tweede object omvat: het ontvangen van een zoekopdracht van de tweede gebruiker, 

waarbij de zoekopdracht omvat een type van een te zoeken object en een reikwijdte ten 

opzicht van de locatie van de tweede gebruiker binnen welke reikwijdte een gebruiker 

20 van het te zoeken object zich bevindt; het. bepalen van objecten die overeenkomen met 

de zoekopdracht gebaseerd op een type van de objecten en een locatie van gebruikers 

van de objecten; het weergeven van de objecten omvattend het tweede object aan de 

tweede gebruiker.

Een voerdeel van deze werkwijze is dat het koppelen van de objecten aan de 

25 gebruikers gebaseerd kan zijn op de voorkeuren van de gebruikers en de locatie van de 

gebruikers van de objecten.

In een verdere uitvoeringsvorm omvat de werkwijze verder het weergeven van 

een ander object van de tweede gebruiker aan de eerste gebruiker en/of het weergeven 

van een ander object van de eerste gebruiker aan de tweede gebruiker.

30 Een voordeel van deze werkwijze is dat als er een match is tussen de gebruikers,

vaak ook de andere objecten van de gebruikers interessant zijn voor de gebruikers. Zo 

kunnen de gebruikers sneller andere gewenste objecten vinden.
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In een uitvoeringsvorm wordt verschaft een werkwijze, waarbij aks er niet in 

beide bepalingsstappen een overeenkomst voorkomt, de eerste gebruiker en de tweede 

gebruiker niet genotificeerd worden.

Een voordeel van deze werkwijze is dat de gebruikers alleen relevante notificaties

5 hoeven te ontvangen. Dit zorgt voor een efficiënter gebruik van het datanetwerk.

In een uitvoeringsvorm wordt verschaft een werkwijze, waarbij het ontvangen van de 

invoer van de eerste gebruiker via internet is.

Een voordeel van deze werkwijze is dat net internet veel mensen kan bereiken.

Daarnaast heeft de uitvinding betrekking op een inrichting voor het notificeren

10 aan gebruikers, omvattend: een eerste eenheid ingericht voor het ontvangen van invoer 

van een eerste gebruiker die een identiteit aan geeft van een eerst object waarin de 

eerste gebruiker belangstelling heeft. waarbij de eerste gebruiker zich al bewust is van 

het bestaan van het eerste object; een tweede eenheid ingericht voor het ontvangen van 

invoer van een tweede gebruiker die een identiteit aangeeft van een tweede object

15 waarin de tweede gebruiker belangstelling heeft, waarbij de tweede gebruiker zich al 

bewust is van het beslaan van het tweede object; een eerste bepalingseenheid ingericht 

voor hei bepalen of de identiteit van het eerste object overeenkomt met een identiteit 

van een object dat bezeten is door de tweede gebruiker; een tweede bcpalingsccnheid 

ingericht voor het bepalen of de identiteit van liet tweede object overeenkomt met een

20 identiteit van een object dat bezeten is door de eerste gebruiker; een notificatie eenheid 

ingericht voor het notificeren aan de eerste gebruiker on de tweede gebruiker dat er een 

overeenkomst is opgetreden als er in belde bepalingsstappen een overeenkomst 

voorkomt, een processor ingericht voor het verandeten van een status van het eerste 

object en het tweede object waardoor het eerste object en het tweede object niet meer

25 vindbaar zijn door een andere gebruiker.

Verdere uitvoeringsvoorbeelden zijn besclireven in de conclusies.

KORTE BESCHRIJVING VAN DE FIGUREN

Vervolgens zullen uitvoeringsvoorbeeldcn van de uitvinding uitsluitend bij wijze van 

30 voorbeeld worden beschreven aan de hand van de begeleidende schematische 

tekeningen, waarbij corresponderende onderdelen door corresponderende 

verwijzingssymboien zijn aangegeven. De tekeningen zijn slechts bedoeld voor 
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illustratieve doeleinden, en dienen niet ter beperking van de beschermingsomvang die 

wordt gedefinieerd door de conclusies.

Figuur 1 toont een stappenschema.

5

BESCHRIJVING VAN UnVOFRINGSVöRMLN

Op een onlineplatform volgens de uitvinding kan een gebruiker zoals een eerste 

kunstenaar aan de hand van een type van een object zoals een stijl en techniek van 

kunstwerken van anderen bekijken, Wanneer de kunstenaar een kunstwerk van een 

10 tweede kunstenaar interessant vindt, kan er op de afbeelding geklikt worden om het 

kunstwerk beteï te bekijken. Wanneer de eerste kunstenaar geïnteresseerd is in een ruil, 

kan hij dit aan geven door op een vinkje te klikken of afwijzen door op een kruisje te 

k likken weergegeven op een eerste gebrul kersentiteit 100.

Wanneer de tweede kunstenaar een kunstwerk van de eerste kunstenaar 

15 interessant vindt en dit aangeeft op een tweede gebruikersentiteit 300. ontstaat er een 

match. Hierna komt de tweede kunstenaar in een lijst met matches te staan en kan er via 

de website door middel van een chatfunctie contact met elkaar tussen de twee 

kunstenaars opgenomen worden. Uit deze snatch kan een ruil ontstaan.

Bij het zoeken naar matches bepaalt de eerste kunstenaar eerst op welk type 

20 kunstwerk bij wil zoeken. Daarnaast kan hij op afstand zoeken. De afstand wordt 

berekend op basis van het opgegeven adres. Wil de eerste kunstenaar op alle afstanden 

zoeken dan is dat ook een optie, Het matchen kan vervolgens beginnen. De eerste 

kunstenaar ziet dc werken van anderen binnen de opgegeven categorieön/teehnieken, 

bijvoorbeeld; schilderkunst, beeldhouwkunst, sieraden, design of schilderen, tekenen, 

25 etsen etc. en reikwijdte. Vindt de eerste kunstenaar het interessant, dan klikt de eerste 

kunstenaar op het vinkje. Deze gegevens worden vervolgens bewaard in een database 

van een server 200. Vindt de eerste kunstenaar het oninteressant, dan klikt hij op het 

kruisje. Ook deze gegevens worden bewaard op de server 200. Heeft de tweede 

kunstenaar een werk van de eerste kunstenaar aangevinkt, dan ontstaat er een match. 

30 Dit wordt bijvoorbeeld weergegeven tijdens het zoeken als de tweede kunstenaar al 

eerder een werk van de eerste kunstenaar heeft aangevinkt via een ρορ-υρ. Gebeurt dit 

later, dan krijgt de eerste kunstenaar een melding in zijn persoonlijke omgeving bij 

"matches". Vervolgens kunnen beide kunstenaars met elkaar in contact komen door
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gebruik te maken van de chatfunctie. Tevens kunnen ze andere geüploade werken van 

elkaar bekijken, want wellicht dat er een ander werk tussen zit dat ze liever ruilen (of 

verkopen). De werken worden niet langer weergegeven in een roulatie voor andere 

gebruikers.

5 Ook werken die een negatieve beoordeling hebben gekregen worden bij het 

volgend geOftuk met langer weergegeven. Gebruikers matchen echter op werk, niet op 

kunstenaar, dus andere uploads komen nog steeds tijdens de roulatie naar voren en 

Kunnen vet volgens alsnog "geliked" worden, l iet blijft daardoor mogelijk om toch te 

■natellen co on- contact c>p te kunnen nemen met de desbetreffende kunstenaar.

10 Gebruikers kunnen te allen tijde kunstwerken verwijderen, bijvoorbeeld na het

ruilen, en nieuwe werken uploaden.

Op basis van de activiteit van de gebruikers worden werken tijdens het matchen 

weergegeven. Dit werkt op een random wijze, maar wel op basis van recente activiteit 

zodat snelle matches mogelijk zim. Gebruikers kunnen ongelimiteerd matchen, 

15 bijvoorbeeld totdat het einde van de database is bereikt.

Het zal duidelijk zijn dat de hierboven beschreven uitvoeringsvormen slechts 

beschreven zijn bij wijze van voorbeeld en niet in enige begrenzende betekenis, en dat 

verschillende wijzigingen en aanpassingen mogelijk zijn zonder buiten de omvang van 

de uitvinding te komen en dat de reikwijdte slechts bepaald wordt door de bij gevoegde 

20 conclusies.
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Conclusies

1. Werkwijze voor het notificeren aan gebruikers door een computerserver (200) 

omvattend:

5 het ontvangen (110) van invoer van een eerste gebruiker die een identiteit 

aangeeft van een eerst object waarin de eerste gebruiker belangstelling heeft, waarbij de 

eerste gebruiker zich ai bewust is van het bestaan van het eerste object;

het ontvangen (310) van invoer van een tweede gebruiker die een identiteit 

aangeeft van een tweede object waarin de tweede gebruiker belangstelling heeft.

10 waarbij de tweede gebruiker zich al bewust is van het bestaan van bet tweede object: 

het bepalen of dc identiteit van het eerste object overeenkomt niet een identiteit 

van een object dat bezeten is door de tweede gebruiker;

het bepalen of de identiteit van het tweede object overeenkomt niet een identiteit 

van een object dat bezeten is door de eerste gebruiker;

15 als er in beide bepalingsstappen een overeenkomst voorkomt, het notificeren 

(114, 314) aan de eerste gebruiker en de tweede gebruiker dat er een overeenkomst is 

opgetreden;

vervolgens het veranderen (116) van een status van het eerste object en het 

tweede object waardoor liet eerste object en. het tweede object niet nicer vindbaar zijn 

20 door een andere gebruiker.

2. Werkwijze volgens conclusie 1, verder omvattend

het. ontvangen (102) van een type van liet object dat bezeten is door de eerste 

gebruiker, en een locatie van de eerste gebruiker vanuit de eerste gebruiker;

25 het ontvangen (302) van een type van het object dat bezeten is door de tweede 

gebruiker, en een locatie van de tweede gebruiker vanuit de tweede gebruiker;

het opslaan en categoriseren (104) van liet type van dc objecten en de locatie van 

de beide gebruikers;

waarbij de eerste gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het eerste object

30 omvat:

het ontvangen (.106) van een zoekopdracht van de eerste gebruiker, 

waarbij de zoekopdracht omvat een type van een te zoeken object en een 
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reikwijdte ten opzicht van de locatie van de eerste gebruiker binnen welke 

reikwijdte een gebruiker van het te zoeken object zich bevindt;

het bepalen van objecten die overeenkomen met de zoekopdracht 

gebaseerd op een type van de objecten en een locatie van gebruikers van de 

5 objecten;

het weergeven (108) van de objecten omvattend het eerste object aan 

de eerste gebruiker;

waarbij de tweede gebruiker ziel· al bewust is van het bestaan van het tweede 

object omvat:

10 het ontvangen van een zoekopdracht van de tweede gebruiker,

waarbij de zoekopdracht omvat een type van een te zoeken object en een 

reikwijdte ten opzicht van do locatie van de tweede gebruiker binnen welke 

reikwijdte een gebruiker van liet te zoeken object zich bevindt;

het bepalen van objecten die overeenkomen met de zoekopdracht 

15 gebaseerd op een type van de objecten en een locatie van gebruikers van de

objecten;

het weergeven (308) van de objecten omvattend het tweede object aan 

de tweede gebruiker.

20 3. Werkwijze volgens conclusie 2, verder omvattend het weergeven van een ander

object van de tweede gebruiker aan de eerste gebruiker en/of het weergeven van een 

ander object van de eerste gebruiker aan tie tweede gebruiker.

4. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 - 3, waarbij als er niet in beide 

25 bepalingsstappcn een overeenkomst voorkomt, de eerste gebruiker en de tweede

gebruiker niet genotificeerd worden.

5. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 - 4, waarbij het ontvangen van de 

invoer van de eerste gebruiker via internet is.

30

6. Inrichting voor het notificeren aan gebruikers, omvattend:

een eerste eenheid ingeiicht voor het ontvangen van invoer van een eerste 

gebruiker die een identiteit aangeefl van een eerst object waarin de eerste gebruiker 
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belangstelling heeft, waarbij de eerste gebruiker zich al bewust is van het bestaan van 

het eerste object;

een tweede eenheid ingericht voor het ontvangen van invoer van een tweede 

gebruiker die een identiteit aangeeft van een tweede object waarin de tweede gebruiker 

5 belangstelling heeft, waarbij de tweede gebruiker zich al bewust is van het bestaan van 

het. tweede object;

een eerste bepalingseenheid ingericht voor het bepalen of de identiteit van hei 

eerste object overeenkomt met een identiteit van een object dat bezeten is door de 

tweede gebruiker;

10 een tweede bepalingseenheid ingericht voor het bepalen of de identiteit van het 

tweede object overeenkomt met een identiteit van een object dat bezeten is door de 

eerste gebruiker;

een notificatie eenheid ingericht voor het notificeren aan de eerste gebruiker en 

de tweede gebruiker dat et een overeenkomst is opgetreden ais er in beide 

15 bepalingsstappen een overeenkomst voorkomt.

een processor ingericht voor het veranderen van een status van het eerste object 

en het tweede object waardoor het eerste object en het t weede object niet meer vindbaar 

zijn door een andere gebruiker.

20 7. Inrichting volgens conclusie 6, verder omvattend

een derde eenheid ingericht voor het ontvangen van een type van hei object dat 

bezeten is door de eerste gebruiker, en een locatie van de eerste gebruiker vanuit de 

eerste gebruiker;

een vierde eenheid ingericht voor het ontvangen van een type van het object dat

25 bezeten is door de tweede gebruiker, en een locatie van de tweede gebruiker vanuit de 

tweede gebruiker;

een vijfde eenheid voor biet opslaan en categoriseren van het type van de objecten 

en de locatie van de beide gebruikers;

waarbij de eerste gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het eerste object

30 omvat:

een zesde eenheid ingericht voor het ontvangen van een zoekopdracht 

van de eerste gebruiker, waarbij de zoekopdracht omvat een type van een te 

zoeken object en een reikwijdte ten opzicht van de locatie van de eerste 
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gebruiker binnen welke reikwijdte een gebruiker van het te zoeken object 

zich bevindt;

een zevende eenheid ingerivhl voor het bepalen van objecten die 

overeenkomen met de zoekopdracht gebaseerd op een type van de objecten 

5 en een locatie van gebruikers van de objecten;

een zevende eenheid ingericht voor het weergeven van de objecten 

omvattend bei eerste object aan de eerste gebruiker;

waarbij de tweede gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het tweede 

object omvat;

10 een achtste eenheid ingericht voor het ontvangen van een

zoekopdracht van de tweede gebruiker, waarbij de zoekopdracht omvat een 

type van een te zoeken object en een reikwijdte ten opzicht van de locatie 

van de tweede gebruiker binnen welke reikwijdte een gebruiker van het te 

zoeken object ziel· bevindt;

15 een negende eenheid ingericht voor het bepalen van objecten die

overeenkomen met de zoekopdracht gebaseerd op een type van de objecten 

en een locatie van gebruikers van de objecten;

een tiende eenheid ingericht voor hei weergeven van de objecten 

omvattend liet tweede object aan de tweede gebruiker.

20

8. Computerleesbaar opslagmedium, waarop een computerprogramma i-’ opgcs’agcn 

dal, wanneer het wordt uitgevoerd door een computer. de werkwijze volgens één van de 

conclusies I - 5 uitvoert.

25
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UITTREKSEL

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het notificeren aan gebruikers 

door een computerserver omvattend: het ontvangen van invoer van een eerste gebruiker 

5 die een identiteit aangeeft van een eerst object waarin de eerste gebruiker belangstelling 

heeft, waarbij de eerste gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het eerste 

object;

het ontvangen van invoer van een tweede gebruiker die een identiteit aangeeft van een 

tweede object waarin de tweede gebruiker belangstelling heeft, waarbij de tweede 

10 gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het tweede object; liet bepalen of de 

identiteit van het eerste object overeenkomt met een identiteit van een object dat 

bezeten is door de tweede gebruiker: het bcpak-n of de identiteit van het tweede object 

overeenkomt met een identiteit van een object dat bezeten is dooi de eerste gebruiker: 

als er in beide bepalingsstappen een overeenkomst voorkomt, het notificeren aan de 

15 eerste gebruiker en de tweede gebruiker dat er een overeenkomst is opgetreden;

vervolgens her veranderen van een status van het eerste object en het tweede object 

waardoor het eerste object en het tweede object niet meer vindbaar zijn door een andere 

gebruiker.
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liggerij werdt geacht

A: met tot de categorie X of V bstiorends itterstuur die cfe 
stand van de techniek tseechrijft

Q- ntet-schnfteiijke atarte vac-, de tecnnteK
P· tussen de voorrangsriatum en de indieningsdatuir> 

gepubiioeerae literatuur

’f.' unite icitetewgv.tteium cf de voerrangsdatnm 
gepvtijtoeerde literatuur die niet bezwarend te voorde 
octrooiaanvrage, maar wordt vermeld ter verwondering van 
de theorie ot bet principe batten groiiitelag «gt aan de

E. MKieie i\dTOOf(a;awrage),:gspuhlroeerd op of ' ■> de 
inriiéningertatum. waarih dèïélfcfe uitvinding «rardt 
beschreven

O' in de ootrcoiiianvrage vermeld
l: om anefers redenen vermeide iitsratuur
& Itó van dezelfd® ootrwifernrlfe of overeenkomstige 

odrooiputitatte
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Voorrang
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OnderdeelIBasis van de Schriftelijke Opinie

1. Deze schriftelijke opinie is opgesteld op basis van de meest recente conclusies ingediend voor aanvang van hel 
onderzoek,

2, Met betrekking tot nucleotide entof aminozuur sequenties die genoemd worden in de aanvraag en relevant 
zijn voor de uitvinding zoals beschreven in de conclusies, is dit onderzoek gedaan op basis van:

a, type materiaal.

□ sequentie opsomming

Ö tabel met betrekking tot de sequentie lijst

b. vorm van h et materlaai:

ü óp papier

„ü in elektron ischo vorm

o. moment van indïenihg^anteveripg:

□ opgenomen in de aanvraag zoals ingeoiend

□ samen mst de aanvraag elektronisch ingediend

□ later aangeleverd voor het onderzoek

3, □ In geval er meer dan één versie of kopie van een sequentie opsomming of tabel met betrekking op een
sequentie is rngediend af aangeleverd, zijn de benodigde verklaringen ingediend dat de informatie in de 
latere of additionele kopieën identiek is aan de aanvraag zoals ingediend of niet meer informatie bevatten 
dan de aanvraag zoals oorspronkelijk werd ingediend.

4. Overige opmerkingen:
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Onderdeel V Gemotiveerd*  
toepasbaarheid

3 verklaring ten aanzien van nieuwheid, inventiviteit en industriële

t; Verklaring

Nieuwheid Ja: Conclusies 1-8
Nee; Conclusies

inventiviteit Ja: Conclusies
Nee: Conclusies 1-8

i nd ustriëlo toepasbaarheid Ja: Conclusies 1 -8
Nee: Conclusies

2. Citaties en toelichting:

Zie aparte bladzijde

NL23ZB (Jüty2Ö06)
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IteïïLV

Reasoned statement with regards to novelty, inventive step or industrial 
applicability; citations and explanations supporting such statement.

1 Documents

Reference is made to the following documents:

DI WO 01 /31530 A1 (SON HO GYU N [US]) 3 mei 2001
(2001-05-03)

D2 EP 1 199 663 AS (NCR INT INC [US]) 24 april 2002 
(2002-04-24)

D3 US 2014/032363 Al (ZHAO PENG [US] ET AL) 30
januari 2014 (2014-01-30)

D4 US 2014/316927 Al (GANESAN 
VENKATAKRISHNAN [US]) 23 oktober 2014 
(2014-10-23)

2 Inventive step

2.1 Independent claim 1

2 1.1 The independent claim 1 is a combination of both technical and non-technical 
features.

2.1.2 The non-technical features are the features related to the administrative 
model· trading of different objects belonging to several users by means of an 
intermediated party. This is done by matching two objects taking into account 
the search criteria of the users, among others the location of the objects. 
Once this matching is occurred, the two objects matched are notified as not 
being available anymore to the other users.

In particular, the non-technical features are the following (the technical 
features have been struck through):

Werkwijze voor het notificeren aan gebruikers cteer-een-oer^ftere^-^er 
omvattend:
hel ontvangen van invoer van een eerste gebruiker die een identiteit aangeeft 
van een eerst object waarin de eerste gebruiker belangstelling heeft, waarbij 
de eerste gebruiker zich al bewust is van hét bestaan van het eerste object; 
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het ontvangen van invoer van een tweede gebruiker die een identiteit 
aangeeft van een tweede obiem waarin de tweede gebruiker belangstelling 
heeft, 'waarbij de tweede gebruiker zich al bewust is van het bestaan var het 
tweede object;
het bepalen of de identiteit van het eerste object overeenkomt met een 
identiteit van een object dat bezeten is door de tweede gebruiker: 
het bepalen of de identiteit van het tweede object overeenkomt met een 
identiteit van een object dat bezeten is door de eerste gebruiker;
als er in beide bepalingsstappen een avereenkomst voorkomt, het notificeren 
aan de eerste gebruiker en de tweede gebruiker dat er een overeenkomst is 
opgetreden;
vervolgens het veranderen van een status van het eerste object en het 
tweede object waardoor het eerste object en het tweede object niet meer 
vindbaar zijn door een andere gebruiken

2.1.3 The non-technfeai features identified above concern features of the 
administrative related scheme. These non-technical features do not combine 
with the remaining features of the claim in a way such that the new 
combination of features has a different technical character to that of the group 
of remaining features of the claim when considered on its own. Therefore the 
nontechnical features are not relevant for the assessment of inventive step.

2.1.4 The claim also comprises at least implicitly the following technical features 
(see figure 1):

- at least two user devices;

- a server;

- at least one communication network for connecting central server with the 
several user devices.

As a consequence, in view of the claimed technical features and of the 
application, the closest prior art can be considered as at toast one well- 
known, standard and conventional general purpose networked computer 
system. These technical means were well-known before the priority date of 
the application. For example documents D1 (page 7, lines 1-15), 02 
(paragraphs 17-20; figure 1), 03 (paragraphs 28-32, 56-69; figures 1,10), 04 
(paragraphs 19-20. 25, 30: claims 1, 7-9: figures i-3) show the use of these 
standard and conventional technical means for the trading of objects.
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2.1.5 The difference between the subject matter of claim 1 and these standard and 
conventional technical means consists in that the known technical means are 
adapted to carry out the aspects set out in paragraph 2.1.2. The technical 
person responsible for this task, i.e. the person skilled in the art, typically 
provided with the complete description of the abstract administrative concepts 
set out in paragraph 2.1.2 above, in the form of a requirements specification 
given to him.

2.1.6 The objective problem may therefore be seen in how to automate the 
administrative model provided to the person skilled in the art in form of 
requirements specification on the standard and conventional technical means 
comprised in claim 1 and specified under paragraph 2.1,4. Such an 
implementation is a matter of common general knowledge of the skilled 
person, as it follows directly from the requirements specification. In 
consequence, the claimed solution does not go beyond the concept of a mere 
automation of administrative aspects. Such an automation using conventional 
hardware and programming methods is implemented by the skilled person 
without having to overcome any technical difficulties in an inventive manner 
and there seem to be no technical effects beyond the automation itself.

Therefore, the clai med subject-matter lacks at least inventive step since the 
solution to the technical problem would not require the use of inventive skills.

2.2 Independent clai m s 6 and 8

The independent claims 6 and 8 are directed to substantially the same 
subject-matter as the independent claim 1 and therefore the same objections 
apply as for claim 6 and 8.

The subject matter of the independent claims 6 and 8 is therefore not 
inventive.

2.3 Dependent claims

The supplementary features of the remaining ciaims define standard technical 
features which belong to the general knowledge of a person skilled in the art 
and/or further administrative aspects of the method specified under point 
2 1.2
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Therefore the claimed subject-matter of the dependent claims lacks inventive 
step.

2 4 For the purpose of completeness it is mentioned that the application as a 
whole is silent to any technical problem a person skilled in the art had to 
solve.

The application merely describes the processing of some data related to the 
administrative process of trading of objects (objects to be traded, search 
criteria, „.). No further interaction between this data and the standard and 
conventional technical means are found beyond the normal processing of 
data by a standard, conventional and notorious processor.
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Item V

Beargumenteerde verklaring met betrekking tot nieuwheid, inventiviteit of 
industriële toepasbaarheid; citaties en toelichting ter ondersteuning van deze 
verklaring.

1 Documenten

Er wordt verwezen naar de volgende documenten:

D1 WO 01/31530 A1 (SON HO GYUN [US]) 3 mei 2001 (03-05-2001)

D2 EP 1 199 663 A2 (NOR INT INC [US]) 24 april 2002 (24-04-2002)

D3 US 2014/032363 A1 (ZHAO PENG [US] ET AL) 30 januari 2014 
(30-01-2014)

D4 US 2014/316927 A1 (GANESAN VENKATAKRISHNAN [US]) 23 
oktober 2014 (23-10-2014)

2 Inventiviteit

2.1 Onafhankelijke conclusie 1.

2.1.1 Onafhankelijke conclusie 1 is een combinatie van zowel technische en niet- 
technische maatregelen.

2.1.2 De niet-technische maatregelen zijn de maatregelen betreffende het 
administratieve model: het verhandelen van verschillende voorwerpen die 
eigendom zijn van verschillende gebruikers door middel van een tussenpartij. 
Dit wordt gedaan door het matchen van twee voorwerpen, rekening houdend 
met de zoekcriteria van de gebruikers, onder andere de locatie van de 
voorwerpen.
Na dit matchen worden de twee gematchde voorwerpen genotificeerd als niet 
meer beschikbaar voor de andere gebruikers.

In het bijzonder zijn de niet-technische maatregelen de volgende (de 
technische maatregelen zijn doorgestreept):

Werkwijze voor het notificeren aan gebruikers deer een computerserver 
omvattend:
het ontvangen van invoer van een eerste gebruiker die een identiteit aangeeft 
van een eerst object waarin de eerste gebruiker belangstelling heeft, waarbij de 
eerste gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het eerste object;
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het ontvangen van invoer van een tweede gebruiker die een identiteit aangeeft 
van een tweede object waarin de tweede gebruiker belangstelling heeft, waarbij 
de tweede gebruiker zich al bewust is van het bestaan van het tweede object; 
het bepalen of de identiteit van het eerste object overeenkomt met een identiteit 
van een object dat bezeten is door de tweede gebruiker;
het bepalen of de identiteit van het tweede object overeenkomt met een 
identiteit van een object dat bezeten is door de eerste gebruiker;
als er in beide bepalingsstappen een overeenkomst voorkomt, het notificeren 
aan de eerste gebruiker en de tweede gebruiker dat er een overeenkomst is 
opgetreden;
vervolgens het veranderen van een status van het eerste object en het tweede 
object waardoor het eerste object en het tweede object niet meer vindbaar zijn 
door een andere gebruiker.

2.1.3 De hierboven gedefinieerde niet-technische maatregelen betreffen maatregelen 
van het administratieve gerelateerde programma. Deze niet-technische 
maatregelen worden niet op een zodanige wijze gecombineerd met de overige 
maatregelen volgens de conclusie dat de nieuwe combinatie van maatregelen 
van een andere technische aard is dan die van de groep overige maatregelen 
volgens de conclusie wanneer deze op zichzelf in aanmerking worden 
genomen. Derhalve zijn deze niet-technische maatregelen niet relevant voor de 
beoordeling van inventiviteit.

2.1.4 De conclusie omvat eveneens ten minste impliciet de volgende technische 
maatregelen (zie figuur 1):

- ten minste twee gebruikersinrichtingen;

- een server;

- ten minste één communicatienetwerk voor het verbinden van een centrale 
server met de verschillende gebruikersinrichtingen.

Als gevolg daarvan kan, gezien de technische maatregelen volgens de 
conclusies en volgens de aanvrage, de meest nabij gelegen stand van de 
techniek worden geacht ten minste één bekend, standaard en conventioneel 
netwerkcomputersysteem voor algemene doeleinden te zijn. Deze technische 
middelen waren bekend vóór de prioriteitsdatum van de aanvrage. In 
bijvoorbeeld de documenten D1 (bladzijde 7, regels 1-15), D2 (alinea's 17-20; 
figuur 1), D3 (alinea's 28-32, 56-69; de figuren 1,10), D4 (alinea's 19-20, 25, 
30; de conclusies 1,7-9; de figuren 1-3) wordt het gebruik van deze standaard 
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en conventionele technische middelen voor het verhandelen van voorwerpen 
getoond.

2.1.5 Het verschil tussen de materie volgens conclusie 1 en deze standaard en 
conventionele technische middelen bestaat eruit dat de bekende technische 
middelen zijn aangepast voor het uitvoeren van de aspecten als beschreven in 
alinea 2.1.2. De technicus die verantwoordelijk is voor deze taak, i.e. een 
deskundige in het vakgebied, beschikt gewoonlijk over de volledige beschrijving 
van de abstracte administratieve concepten als beschreven in bovenstaande 
alinea 2.1.2, in de vorm van een aan hem verstrekte specificatie van eisen.

2.1.6 Het objectieve probleem kan derhalve worden geacht te zijn: hoe het 
administratieve model dat aan een deskundige in het vakgebied is verschaft in 
de vorm van een specificatie van eisen aangaande de standaard en 
conventionele technische middelen volgens conclusie 1 en gespecificeerd in 
alinea 2.1.4, te automatiseren. Deze implementatie behoort tot de algemene 
kennis van een deskundige in het vakgebied, aangezien deze rechtstreeks 
volgt uit de specificatie van eisen. Derhalve gaat de oplossing volgens de 
conclusies niet verder dan het concept van veeleer een automatisering van 
administratieve aspecten. Deze automatisering met behulp van conventionele 
hardware en programmeringswerkwijzen wordt geïmplementeerd door een 
deskundige in het vakgebied zonder dat deze op inventieve wijze technische 
problemen hoeft op te lossen, en er lijken geen technische gevolgen te zijn 
afgezien van de eigenlijke automatisering.

Derhalve vertoont de materie volgens de conclusies ten minste een gebrek aan 
inventiviteit, aangezien de oplossing voor het technische probleem geen 
uitvinderwerkzaamheid zou vergen.

2.2 Onafhankelijke conclusies 6 en 8

De onafhankelijke conclusies 6 en 8 betreffen in hoofdzaak dezelfde materie 
als onafhankelijke conclusie 1 en derhalve gelden deze bezwaren als voor de 
conclusies 6 en 8.

De materie volgens de onafhankelijke conclusies 6 en 8 is derhalve niet 
inventief.

Form NL237-3 (separate sheet) (July 2006) (sheet 3)



SCHRIFTELIJKE OPINIE
(APARTE BLADZIJDE)

Aanvraagnummer
NL1042810

2.3 Afhankelijke conclusies

In de aanvullende maatregelen volgens de overige conclusies worden 
standaard technische maatregelen gedefinieerd die tot de algemene kennis van 
een deskundige in het vakgebied behoren en/of verdere administratieve 
aspecten van de werkwijze als gespecificeerd in punt 2.1.2.

Derhalve vertoont de materie volgens de afhankelijke conclusies een gebrek 
aan inventiviteit.

2.4 Volledigheidshalve wordt genoemd dat in de aanvrage als geheel niets wordt 
vermeld over enig technisch probleem dat een deskundige in het vakgebied 
moest oplossen.

In de aanvrage wordt veeleer de verwerking beschreven van enkele gegevens 
in verband met het administratieve proces van het verhandelen van voorwerpen 
(te verhandelen voorwerpen, zoekcriteria, ...). Er is geen verdere interactie 
tussen deze gegevens en de standaard en conventionele technische middelen 
gevonden tussen de normale verwerking van gegevens door een standaard, 
conventionele en bekende processor.
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